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Úvodní slovo starosty

Vážení spoluobčané!
Tak jako každý rok přichází s podzimem a zimou energeticky nejnáročnější období roku.
Mělo by to být i období, kdy budeme pomalu
uplynulý rok bilancovat. Celkově se dá konstatovat, že úkoly, které jsme si pro tento rok vytyčili,
se nám daří více či méně realizovat.
Jak většina z Vás ví, započali jsme jednu
z největších investičních akcí v historii naší
obce, a to je rozšíření naší základní školy
o učebnu a tělocvičnu. V současné době je dokončena nová kmenová učebna, která vznikla
z bytu původně určeného pro školníka. Před
dvěma měsíci se započalo též s hrubou stavbou
tělocvičny. Na konci měsíce října je stavba připravena pro montáž krovů. Kompletní střecha
by měla být, dle harmonogramu, dokončena
do konce letošního roku. Celá stavba by měla
být předána do konce června, okolní prostory
do konce srpna příštího roku. Zahájení pravidelného provozu předpokládáme od 1. září
2018.
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V letošním roce rovněž postupujeme v rekonstrukci bytového domu čp. 4 (lesanka). Po výměně oken a dveří provádíme dílčí opravu elektroinstalace a postupně přepojujeme všechny byty
na plynové topení.
Díky dotaci z Krajského úřadu Jihočeského
kraje jsme též přistoupili k výměně světelných
zdrojů okolo průjezdní silnice I/19 za novou
LED technologii. Kompletní výměna by měla
proběhnout do konce listopadu.
V současné době zpracováváme rozpočet
na rok 2018, kde pro nás největší finanční zátěží bude dokončení výstavby nové tělocvičny
a dokončení oprav v celém školním areálu. Plánujeme výměnu střechy a opravu vnějších omítek na základní škole a dokončení oprav omítek
na mateřské škole. V budově základní školy též
předpokládáme opravu sociálního zázemí (WC)
pro naše žáky, učitele a vychovatele. Větší část
ušetřených finančních prostředků a daňových
příjmů budeme rovněž vynakládat na opravu
místních komunikací a veřejného osvětlení. Ne-

zapomínáme ani na podporu všech spolků v naší
obci, která bude minimálně ve stejné výši jako
v letošním roce.
Mnozí z Vás se v minulém měsíci zúčastnili
setkání seniorů okořeněného nejstarší jihočeskou dechovkou „Babouci“. Po kladných ohlasech
jsme se rozhodli naplánovat podobné rozšířené setkání seniorů z naší i okolních obcí také
na příští rok. Tentokráte jsme však zvolili čertovský termín, 30. listopadu, a to hlavně proto,
aby setkání nezasáhlo do termínu voleb jako
v letošním roce.
V podzimním čase pro mne byla nejvíce
potěšující zprávou forma našich fotbalistů
v krajském přeboru a skutečně výborné tempo
dodavatelů stavby tělocvičny. Věřím, že obě záležitosti nám budou rozdávat radost i na jaře.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál klidné
prožití adventního času, krásné Vánoce a šťastný nový rok.
Stanislav Flígr
starosta 
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Výtah z jednání zastupitelstva obce
29. jednání, konané dne 24. 8.
 Na vědomí čerpání rozpočtu obce k 31. 7.
2017.
 Na vědomí starostou schválená rozpočtová
opatření č. 7 a 8/2017.
 Schválena Obecně závazná vyhláška obce
Dražice č. 2/2017, kterou se stanoví část
společného školského obvodu základní školy
a mateřské školy.
 Obec Drhovice podala žádost o využívání
sběrného dvora obce Dražice. Obec Dražice
nemůže poskytnout služby sběrného dvora
vzhledem k pravidlům čerpání dotací na vybavení sběrného dvora minimálně do roku
2020 a v tomto duchu bude obci Drhovice
zaslána odpověď.
 Schváleno navýšení kapacity Základní školy
Dražice ze 70 na 80 míst, školní družiny ze
65 na 75 míst a školní jídelny ze 130 na 140
porcí.
 Schváleno poskytnutí překlenovacího příspěvku Základní škole a Mateřské škole
Dražice, okres Tábor, ve výši 75 000 Kč
na financování projektu z operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání. Finanční
prostředky budou škole poskytnuty pouze
v případě, že první záloha na tento program
bude poskytnuta MŠMT až koncem prvního
pololetí školního roku 2017/2018 a škola by
neměla dostatek vlastních prostředků na financování.
 Schváleno znění Dodatku č. 1, v úplném
znění, ke Smlouvě o provozování systému
svozu separace v obci Dražice a dodatku
č. 8 ke Smlouvě o převedení výkonu práv a povinností komunálních odpadů na území obce
Dražice a místních částí, které budou uzavřeny mezi obcí Dražice a firmou Rumpold s.r.o.
 Informace o tom, že by měla být obci v roce
2018 přiznána dotace na pořízení dopravního automobilu pro JSDH. K dotaci 450 000 Kč
od Ministerstva vnitra ČR by měla obec obdržet další dotaci ve výši 300 000 Kč z Jihočeského kraje (o kterou musí příští rok požádat).
Z vlastních prostředků obec uhradí minimálně 150 000 Kč. Celkové výdaje budou kolem
900 000 Kč.
 Informace o stížnosti pánů V.Š. a J.Š. na,
z jejich pohledu, nevyřešený stav v užívání
nemovitosti – přístupové cesty k jejich pozemku. Jedná se o p.č. 1861/32 v k.ú. Dražice
u Tábora. Zastupitelé pověřili Mgr. Růžičkovou, aby vstoupila do jednání o narovnání
stavu.
 Informace o poškození střechy garáží u čp. 4
a její opravě.
 Informace o průběžných opravách veřejného
osvětlení a výměně části svítidel.
 Mgr. Vosátková informovala o připrave-
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nosti ZŠ a MŠ Dražice na nový školní rok
2017/2018 s tím, že škola bude 4-třídní s počtem 65 žáků, školku bude navštěvovat 64
dětí a že novou vedoucí učitelkou MŠ bude
paní Krátká.

30. jednání, konané dne 21. 9.
 Na vědomí informace o čerpání rozpočtu
obce k 31. 8. 2017. Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí.
 Informace o starostou schváleném rozpočtovém opatření č. 9/2017, které schválil. Zastupitelé vzali informace na vědomí.
 Schváleno znění darovací smlouvy, která
bude uzavřena mezi obcí Dražice a rodiči
nově narozených občánků za účelem poskytnutí finančního daru každému dítěti ve výši
1000 Kč. Zároveň pověřili starostu podpisem
výše uvedené smlouvy.
 Schváleno poskytnutí finančního daru na rok
2017 Základní škole a Mateřské škole a poskytovateli sociálních služeb Kaňka o.p.s.
ve výši 2 000 Kč.
 Informace o vyhlášení insolvence na paní
K.Š., která je zároveň dlužnicí obce. Zastupitelstvo rozhodlo o účetním odpisu nedoplatku dlužnice K.Š. ve výši 20 265 Kč pro nedobytnost.
 Informace o obdržených nabídkách k výměně
zdrojů veřejného osvětlení. Schválena vítězná
nabídka firmy ARM Elektro s.r.o. se sídlem
Chýnovská 24, 39156 Tábor, která nabídla
zdroje v celkové výši 418 176 Kč včetně DPH.
 Informace o tom, že byl vypracován dendrologický posudek některých dřevin v obci
Dražice vzhledem k zajištění bezpečnosti
občanů. Na základě posudku byla pokácena
jedna lípa u kostela a bude pokácen dub před
sportovním areálem. Dále bylo rozhodnuto,
že 3 kusy lip pod kostelem projdou ozdravným řezem a osazením zpevňujícího prvku
koruny. Zároveň zastupitelstvo rozhodlo, že
obec Dražice nebude žádat odbor životního
prostředí v Táboře o vydání rozhodnutí ke kácení stromořadí topolů v severní části obce.
Důvodem je stav stromů, které jsou vesměs
zdravé a vitální dle posudku dendrologa.
 Starosta navrhl pořídit v budoucnu malou
komunitní kompostárnu vzhledem k tomu,
že dosud neplatí obec za likvidaci bioodpadu,
ale za několik let tomu tak nebude. Místo pro
tuto kompostárnu by mohlo být na pozemku
získaném od MV ČR. Zastupitelé doporučili
připravit podklady pro další rozhodnutí.
 Starosta navrhl sumarizaci změn, které by
bylo třeba zapracovat do případné změny
územního plánu obce Dražice. Starosta zjistí,
jaká opatření bude nutné pro změnu územního plánu provést.

 Pan Melich se dotázal, jaký je stav přípravy
cyklostezky Dražice-Tábor. Starosta odpověděl, že prozatím se řeší majetkové vztahy
s majiteli pozemků na táborské straně.
 Pan Melich upozornil na jámu v komunikaci
u Gáliků. Starosta odpověděl, že komunikace
se nyní opravují.

31. jednání, konané dne 2. 11.
 Informace o projednání změny územního plánu.
 Informace ohledně postupu opravy multikáry.
 Informace k čerpání rozpočtu obce k 30. 9.
2017.
 Informace ke starostou schválenému rozpočtovému opatření č. 10/2017.
 Schváleno rozpočtové opatření č. 11/2017.
 Předložena a okomentována pracovní verze
návrhu schodkového rozpočtu obce Dražice
na rok 2018 s výzvou o připomínky.
 Schváleno znění Darovací smlouvy, která
bude uzavřena mezi obcí Dražice a Mysliveckým spolkem Raště Dražice. Myslivecký
spolek na základě této smlouvy daruje obci
3 000 Kč na údržbu hřbitova.
 Schváleno znění Smlouvy o zřízení věcného
břemene č. TA-014330043472/001, která bude uzavřena mezi obcí Dražice a společností E.ON Distribuce a.s. za účelem
umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN na p.č. 1086/5 v k.ú. Dražice
u Tábora. Zastupitelé 8 hlasy schválili znění
Smlouvy o zřízení věcného břemene č. TA014330043472/001 a pověřili starostu jejím
podpisem.
 Informace o postupu výstavby přístavby základní školy.
 Informace o plánovaném podání žádosti
o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na opravu střechy na základní
škole. Obec má připraven rozpočet na tuto
opravu ve výši 1 658 000 Kč vč. DPH. Tato
částka je obsažena také v návrhu rozpočtu
obce na rok 2018. Žádost o dotaci schválena,
zároveň schválena výše finanční spoluúčasti
obce dle podmínek poskytovatele dotace.
 Schváleno podání žádosti o dotaci na opravu
místních komunikací včetně výše finanční
spoluúčasti obce dle podmínek poskytovatele
dotace.
 Schválena Vnitroorganizační směrnice obce
Dražice – pravidla rozpočtového provizoria.
 Informace o potřebě regulovat reklamu
v obci. Starosta prověří možnosti, jak tuto
problematiku řeší v jiných obcích.
 Zamítnuta žádost společnosti Prevent 99
z. ú. o finanční prostředky na realizaci protidrogové politiky.
 Informace o poděkování Ochrany fauny Votice za poskytnutou finanční podporu.
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 Rozhodnutí, že vodné a stočné pro rok 2018
v obci Dražice zůstane na stávající úrovni,
tzn. vodné 50,36 Kč/m3 bez DPH, stočné
14,97 Kč/m3 bez DPH, celkem 65,33 Kč/m3
bez DPH.
 Termín konání dílčího auditu obce Dražice
za rok 2017 je 8. 11. 2017.
 Proběhla výměna vchodových dveří do obchodu v kulturním domě.
 Informace o připravované změně v oblasti
ochrany osobních údajů (nařízení Evrop-

ského parlamentu a Rady 2016/679 – tzv.
GDPR), která jak pro obec, tak pro školu vejde
v platnost 25. 5. 2018.
 Informace o nové možnosti komunikace
s občany naší obce. Dosud je využíván SMS-rozhlas, klasické hlášení místním rozhlasem
a zasílání informací mailem. Nyní je možnost
odesílání zpráv i pomocí mobilních aplikací
– občan se sám do systému přihlásí a zvolí si
způsob komunikace - odsouhlaseno pořízení
nového systému komunikace s občany.

Zeleň v naší obci
Základní funkce zeleně, která nechybí ani
v naší obci, jsou produkce kyslíku, ochrana
před hlukem a estetické působení. Péče o zeleň
spočívá především v kosení travnatých ploch,
výsadbě, dosadbě, řezu a kácení neperspektivních kusů stromů a keřů. Víme, že udržovaná
zeleň, její bezpečnost a smysluplné zapojení
do zástavby každou obec reprezentuje. Proto
péče o ní zasluhuje i naši pozornost. Hlavním
cílem je udržitelnost zeleně, zachování její bezpečnosti a naplňování všech jejích funkcí pro
občany. Ke každému razantnímu zásahu tedy
přistupujeme odpovědně. Kácení dřevin by
mělo přicházet na řadu až po pečlivém zvážení
a vyhodnocení, zda jsou pro ně pádné důvody.
Snažíme se o koncepčním přístup k péči o zeleň. Sledujeme dosavadní situaci zeleně v obci,
stanovujeme potřeby na její výsadbu a péči o ni
ve výhledu několika příštích let.
V předešlém období jsme vysadili nové
stromy podél komunikace k Boru a k jezírku.
Za spolupráce se SR Dražice byl vysazen javor
červený u kostela. Lípa srdčitá přibyla v parku.
Zmínku dále zaslouží výsadba stromořadí kolem cyklostezky ke hřbitovu, které byl věnován
článek v minulém vydání Dražického občasníku. V plánu máme založení ovocného sadu
na pozemcích u vojenské střelnice.
Pokud je některý strom na veřejném prostranství poškozený natolik, že je téměř nemožné jej zachránit, pokud je vychýlen ze své osy
a ohrožuje okolí, uhnívá či trpí vážnou nemocí,
je třeba jej pokácet. Kácení stromů lze provádět
podle zákona o ochraně přírody a krajiny pouze
v období takzvaného vegetačního klidu, nejlépe
pak v období zimním, kdy již stromy spí a jejich
pokácení je vůči nim samým nejšetrnější. Mimo
období vegetačního klidu se smí kácet jen ty
stromy, které bezprostředně ohrožují majetek
nebo lidské životy a zdraví. Dále však platí, že
stromy, které mají v obvodu svého kmene více
jak 80 cm, se mohou kácet pouze na základě povolení orgánu ochrany přírody.
Pro objektivní zhodnocení stavu několika
stromů si obec Dražice nechala zpracovat v polovině září letošního roku statický a zdravotní
posudek od Ing. Petra Fuky. Odborné zhod-
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nocení se týkalo dubu letního u sportovního
areálu a líp srdčitých u kostela. U dubu letního
bylo prokázáno houbové napadení kmene i kořenového systému. Vzhledem k lokalitě, kde
je vysoká frekvence pohybu osob, automobilů
a dřevina je zde vystavena větrnému náporu,
byla u stromu vyhodnocena nebezpečná provozní bezpečnost. Z výše uvedených důvodů
bylo rozhodnuto o pokácení téměř havarijního stromu. Obec má pravomocné rozhodnutí
o povolení kácení, které bude dle jeho podmínek provedeno.
Vitalita líp u kostela byla stanovena jako
dobrá, nicméně vzhledem k těžkému poškození a aktivní hniloby byla u jedné lípy zhodnocena provozní bezpečnost jako havarijní. Z důvodu velkého rizika statického selhání velké části
koruny jsme museli přikročit k neodkladnému
pokácení stromu. U ostatních dřevin byla provozní bezpečnost vyhodnocena jako mírně nebezpečná a byl u nich doporučen zdravotní řez
s výškovou redukcí a zpevněním koruny.
Dále si obec Dražice nechala vystavit zprávu
o stavu topolového stromořadí lemující místní
komunikaci za rodinnými domy v severní části
obce. Stromy byly označeny vesměs jako zdravé a vitální. Jejich stav budeme v následujících
letech monitorovat.
Eliška Pospíšilová 

 Informace o nařízení vlády č. 318/2017, kterým se zásadně mění způsob odměňování
členů zastupitelstev obcí a vstupuje v platnost dnem 1. 1. 2018. Zastupitelstvo chválilo ponechání měsíčních odměn členů zastupitelstva obce Dražice na stávající úrovni
do konce volebního mandátu.
 Paní Mičíková vyhodnotila činnost kulturního a sociálního výboru za rok 2017 a informovala o aktivitách výboru.


Dotace 2017 potřetí
Jak jsme na tom s dotacemi na konci roku?
V první řadě probíhá výstavba tělocvičny
u základní školy, tato akce by měla být realizována do 30. 6. 2018 tak, aby v průběhu prázdnin došlo ke kolaudaci a děti mohly ve školním
roce 2018/2019 začít tělocvičnu využívat.
Obec pravděpodobně neproinvestuje všechny
finanční prostředky, které nám byly přiděleny
na rok 2017, tyto finance budeme muset do
31. 12. 2017 vrátit poskytovateli dotace cestou
Krajského úřadu Jihočeského kraje. Poskytovatel nám pak o tyto vrácené finance navýší dotaci na tělocvičnu pro rok 2018.
Výsadba 25 stromů podél cyklostezky
ke hřbitovu a instalace dvou laviček již proběhla v letních měsících, vše už slouží veřejnosti.
Okna a vchodové dveře u bytového domu čp.
4 jsou již vyměněny, na Krajský úřad Jihočeského kraje již bylo odesláno vyúčtování této
akce. Zdroje veřejného osvětlení jsou nainstalovány.
Podařilo se nám získat finanční prostředky
na pořízení kolového nakladače a dvou velkoobjemových kontejnerů na biologicky rozložitelný
komunální odpad. Celkové náklady by měly činit
2 023 604 Kč, z toho evropská dotace (poskytovatel Ministerstvo životního prostředí) bude
1 720 063,40 Kč a náklady obce 303 540,60 Kč.
Realizace akce stanovená poskytovatelem je
do 1. 8. 2018. V současné době jsou připravovány podklady k výběrovému řízení.
Naší obci byla rovněž Ministerstvem vnitra
přislíbena dotace ve výši 450 000 Kč na pořízení
dopravního automobilu pro jednotku SDH v roce
2018. V nejbližší době vypíše Jihočeský kraj dotační tituly, pomocí kterých by měla být tato akce
spolufinancována. Obec podá žádost i o krajské finanční prostředky (měly by být ve výši 300 000 Kč).
Z vlastních zdrojů bude muset obec na toto vozidlo uvolnit přibližně 150 000 Kč.
Jihočeský kraj již vypsal dotační programy
v rámci Programu obnovy venkova pro rok
2018. Obec koncem roku podá žádost o dotaci na spolufinancování opravy střechy školy,
celkové náklady této opravy dle rozpočtu činí
1 650 000 Kč. Kraj požádáme touto cestou
o spolufinancování ve výši 300 000 Kč.
Jarka Slabá 
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Čas od září rychle utekl
Na společných fotografiích vidíte, jak jsme se
sešli v mateřské škole na začátku září a jak jsme
zahájili nový školní rok.
V současné době dochází do naší mateřské
školy 62 dětí a 2 jsou přihlášeny k individuálnímu povinnému předškolnímu vzdělávání.
Pečuje o ně celkem 5 učitelek a 2 provozní zaměstnankyně.
Na konci uplynulého školního roku odešla
paní učitelka Veronika Tomášová a od září
2017 k nám nastoupila nová paní učitelka Dagmar Včeláková.
Ohlédneme-li se za prvním čtvrtletím nového školního roku, můžeme konstatovat, že
jsme toho stihli už poměrně hodně. Mateřskou
školu navštívila dvě divadla s pohádkou. V dostatečném časovém předstihu jsme zrealizovali
vánoční focení, aby babičky a dědečkové měli
pod stromečkem krásné fotografie svých vnoučat. Na žádost maminek proběhlo dvakrát korálkování za velké pomoci manželů Pokorných,
kde si maminky samy vyrobily podle svého
vkusu vlastní šperky. Viděli jsme hezké vystoupení Minicirkusu manželů Pardusových a potěšili jsme svým vystoupením seniory na jejich
setkání v Kulturním domě v Dražicích. Dále
proběhlo logopedické vyšetření dětí v rámci
zajištění správné prevence. Předškoláci si vyzkoušeli, jaké to je pohrát si společně s rodiči
a přespat ve školce.
Za krátký čas nás navštíví Mikuláš s čertem
a snad i andělem. Všichni se připravujeme společně se školáky na velké vánoční vystoupení
v Kulturním domě.
Mezitím samozřejmě zpíváme, kreslíme,
vyrábíme, cvičíme, zkrátka děláme vše, co
do správné školky patří.
Hana Krátká 

Plánované akce ZŠ a MŠ
8. 12. 2017
13. 12. 2017

13. 12. 2017
21. 12. 2017
6. 1. 2018
9. 1. 2018

16. 1. 2018
20. 2. 2018

Konkrétní čas bude uveden na plakátku
zveřejněném před konáním akce.
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PASTELKY 2017 - 2018

zahájení plavání
ZŠ a MŠ Dražice
Školní zralost – setkání rodičů
s odborníkem
(Mgr. Mahdalová – PPP Tábor)
Česko zpívá koledy
– od 18:00 na návsi u stromu
Vánoční besídka
– od 17:00 v KD Dražice
Novoroční putování
s blahopřáním
Kyberšikana – setkání rodičů
s odborníkem
(Ing. Šmíd – volné pokračování)
1. Škola nanečisto
2. Škola nanečisto
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Po stopách podzimu
V pátek 29. 9. se žáci ZŠ Dražice vydali
na společnou podzimní vycházku do přírody,
která měla název ,,Po stopách podzimu“. Slunečné počasí přálo dětem již od rána, a tak
nic nebránilo vyrazit na cestu. Trasa byla naplánována kolem Dražic podél řeky Lužnice
k Matoušovskému Mlýnu. Cestou děti plnily
různé úkoly, poznávaly stromy a jejich listy,
hádaly hádanky a vymýšlely básničky. Dokonce
dvakrát musely překonávat brod přes potůček.
Protože voda byla už dost studená, bez pobízení začaly všechny děti snášet z okolí kameny,
aby se dostaly suchou nohou na druhý břeh.
Cesta zpět vedla do velkého kopce a únava již
byla na každém znát, ale nakonec ji všechny
děti statečně přemohly a i ty nejmladší zvládly
12km dlouhou trasu. Proto si všichni za svůj
sportovní výkon zaslouží velkou pochvalu!
Romana Marešová 

Exkurze na Pražský hrad

18. října jsme se dětmi ze čtvrtého a pátého
ročníku vydali do Prahy. Naším cílem byl Pražský hrad. Ve vlastivědě totiž probíráme mnoho
událostí, které se zde v minulosti odehrály.
Na táborském nádraží jsme nastoupili
do rychlíku a vyrazili. Cesta uběhla rychle a najednou jsme byli na hlavním nádraží v Praze.
Metrem jsme dojeli na Hradčanskou, absolvovali bezpečnostní prohlídku a už nás u Jízdárny vítala příjemná paní průvodkyně.
Provedla nás všemi čtyřmi nádvořími,
na čtvrtém se právě střídaly hradní stráže,
Starým královským palácem, chrámem svatého Víta i bazilikou svatého Jiří. Podívali jsme
se i do Kaple svatého Kříže, kde je umístěna
expozice Svatovítského pokladu. Na vlastní
oči jsme mohli obdivovat nádherný kříž Karla
IV., který se používal při korunovacích českých
králů. Ve Starém paláci nás nadchl Vladislavský
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sál, teď už jistě lépe budeme rozumět tomu,
proč se lidé v době, kdy ho postavili, báli vejít
dovnitř, protože měli strach, aby na ně nespadl
strop. Nikdy totiž neviděli tak velký zastřešený
prostor. Také už víme, kde jsou v chrámu svatého Víta uloženy české korunovační klenoty
i kolik klíčů je třeba k odemknutí korunovační
komory.
Putování po Pražském hradě jsme zakončili
v půvabné Zlaté uličce a na závěr jsme si ještě
prohlédli věž Daliborku se středověkou mučírnou. Ještě, že žijeme ve 21. století.
Po Starých zámeckých schodech jsme seběhli na Malostranskou, dojeli metrem na Můstek,
chvilku se ještě ohřáli u „Mekáče“ na Václavském náměstí a honem doběhli na zpáteční
rychlík. Výlet jsme si všichni moc užili a těšíme
se, až budeme moci zase někam vyrazit.
Olga Makovcová 

Exkurze Čapí hnízdo

V pondělí 6. 11. jsme se žáky 1.-3. třídy vyrazili na exkurzi. Naším cílem bylo Ekocentrum
Čapí hnízdo. Měli jsme možnost si prohlédnout „zoo“ tvořenou handicapovanými zvířaty
ze záchranných stanic, která není možné vrátit
do volné přírody. Velký zájem vzbudila krotká
liška, která se nechá pohladit a působí jako domácí mazlíček. Zarazilo nás, když jsme viděli
čápa, který neodlétl a v ekocentru tráví celou
zimu. Jak jsme se dozvěděli, čáp je schopen
přežít naší českou zimu, pokud mu lidé dodají potravu. Celá exkurze byla provázena řadou
zábavných a naučných aktivit. I přes chladné
počasí se nám výlet líbil a jak doufáme i poučil.
Jana Volková 
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Večerní běh Táborem

Trojboj

5. října jsme se vypravili na sportovní klání
do Tábora. Počasí nám vůbec nepřálo. Celý den
foukal vítr a pršelo. Start jsme si užili. Vzájemně jsme se podporovali a z konečných výsledků
jsme měli všichni upřímnou radost. V cukrárně
při dortu jsme spolu s rodiči celý závod rozebrali. Příští rok nás snad bude o něco více. Není
přece až tak důležité zvítězit, ale udělat něco
pro své tělo.
Marcela Vosátková 

Dýně 2017

Ve třetím ročníku dýňové soutěže bojovalo
14 výzdob o poukázky do hračkářství Dráčik
v hodnotě 500 Kč. O cenu poroty se soupeřilo
doslova do posledního bodíku. Vybrat vítěze
mezi tolika kreativními dekoracemi nebylo vůbec jednoduché. Nejvíce hlasů nakonec obdržely Andrejka a Ráďa Rypáčkovy. Zbylé 3 vítěze
vylosovala pod dohledem žáků základní školy
paní ředitelka Marcela Vosátková. Za svou dýňovou výzdobu získaly odměnu Anetka a Nelinka Pěchotovy, Jana Trávníčková a Barča,
Klárka a Adam Samcovi.
SR Dražice 

Nový školní rok zahájilo Sdružení rodičů ZŠ
Dražice sportovně kulturním kláním. V areálu hřiště na děti čekal zahřívací souboj v jízdě
na kole, koloběžce či odrážedle. Kluci a holky
změřili své síly nejenom v rychlosti, ale hlavně v pomalosti. Dojet do cíle jako drak uměl
skoro každý, ale dojet jako poslední, to už
bylo potřeba předvést opravdovou dovednost.
Po úvodním závodu jsme se pustili do ostrého trojboje. Všichni přítomní, včetně rodičů,
byli rozděleni do 3 skupin a s vervou se vrhli
do první disciplíny. Tou bylo skládání velkého puzzle s piktogramem kola. Druhou disciplínou byla jízda v kolečku a celý trojboj byl

zakončen střelbou z praku. Všichni se o prvenství prali jako lvi. Touha po vítězství se
pozitivně projevila hlavně u dospělých účastníků trojboje. Se všemi disciplínami si nejlépe
poradil tým modrých. Následovalo vyhlášení
celkových výsledků a rozdání sladkých dortů
pro každý tým a světelných ventilků na kolo
pro všechny děti. Po krátké přestávce se děti
přesunuly do kouzelného lesa, který pro ně
připravila Anička Pávková. Všichni si zatančili na známé pohádkové písničky a každý si
od Aničky odnesl balónkový dárek. Rozloučili
jsme se až při západu slunce!
SR Dražice 

Knížky do školy a školky

V kapkách deště
Jen pro odvážné byl letošní lampionový průvod, který se konal o svatomartinské sobotě.
Ještě po obědě, kdy jsme se pustily do závěrečných příprav, ukazovalo počasí místy projasněnou oblohu. S blížícím se zahájením průvodu
začaly přibývat dešťové kapky, které však neodradily natěšené děti i jejich dospělý doprovod. Před pátou hodinou se na startu rozsvěcovaly první lampiony. Jakmile byli všichni
připraveni, vyrazilo se do terénu. Na hřiště dorazili všichni zmrzlí a promočení. Naštěstí byl
pro všechny připraven teplý čaj a sladké dobrůtky. Po zahřátí rozzářil černé nebe barevný
ohňostroj a na závěr jsme navzdory neustávajícímu dešti vypustili do světa několik lampiónů
štěstí. Obávaly jsme se, že se kvůli špatnému
počasí, budeme muset vydat na trasu osamocené. To se nakonec nevyplnilo, proto děkujeme
všem za účast a avizujeme, že se příští rok vrátíme do ulic.
SR Dražice 
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Jednou z činností spolku Sdružení rodičů ZŠ Dražice je vést své členy a žáky školy
k dodržování základních etických, estetických
a mravních pravidel. Proto jsme se v duchu
přísloví „Co se v mládí naučíš, ve stáří jako
když najdeš“ rozhodly tuto důležitou oblast
podpořit již u našich školkáčků. První den,
kdy přišly děti po prázdninách do školky, jsme
je obdarovaly třemi knihami o etiketě pro

nejmenší – Dědečku, vyprávěj od Ladislava
Špačka.
Zodpovědný výběr knih do školní sbírky
jsme přenechaly paní učitelkám. V policích
na žáky čekají zajímavé příběhy různých žánrů
a obtížností. Na nákup nového knižního fondu
byly použity prostředky SR ZŠ Dražice ve výši
3 100 Kč. Přejeme všem knihám hodně vášnivých čtenářů!
SR Dražice 
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Spolek mladých muzikantů Mexická vlna
V minulém příspěvku jsem psal o chystaném
koncertu kapely MexWave v podobě účinkování na 26. ročníku Táborských setkání, kde
skupina zahrála na hlavním pódiu na Žižkově
náměstí v neděli 17. 9. 2017. S velkou radostí
sděluji, že koncert se nám velmi povedl. A povedl se proto, že jsme nenechali nic náhodě.
Repertoár na „Táborky“ jsme pečlivě vybírali
a trénovali už od začátku srpna 2017. Celkově
jsme tomuto vystoupení věnovali 13 zkoušek.
Během té doby jsme připravili 6 nových songů,
z nichž jsme pak 3 vybrali pro tento koncert. Je
dobré i připomenout, že kapela na konci června absolvovala intenzivní třídenní soustředění
před natáčením svého prvního alba, a též 9 nahrávacích dnů v táborském studiu Woodland
během června a července přispělo k „vylepšení
kondice“ MexWave. Zkrátka, letošní prázdniny byly z našeho hudebního pohledu velmi
pracovní. A to se nám před Táborkami moc
hodilo… Z úst mnoha hudebních kamarádů
jsem zaslechl vesměs příznivé odezvy. Líbila se
sehranost kapely, slušné hudební výkony mladých hudebníků i žánrová pestrost. Kapela si
velmi užila své vrcholné vystoupení, a to s dobrou diváckou odezvou, když na lavičkách před
pódiem i v ostatních koutech náměstí jsme to
odhadli na dobrých 500 lidí. Věřím, že toto vystoupení kapelu bezpochyby nakoplo k dalším
výkonům a radosti z hudby, kterou provozuje.
MexWave si letos pod stromeček dá ten nejkrásnější dárek. Bude to naše první hudební
CD s 5 skladbami, z nichž jsou 4 vlastní. V současné době se hudební materiál „míchá“ a připravujeme grafickou podobu budoucího alba.
I to je počin, který kapele může otevřít dveře

Fotografie kapely MexWave ze soustředění v Dobronicích u Bechyně na konci června 2017. Vzadu zleva stojící
a smějící se: Míša Sovadina (elektrická kytara, zpěv), David Výborný (bicí), Anička Voborová (elektrická kytara,
zpěv), Petr Vobora (nehrající kapitán) a Honza Žilavý
(saxofon, klarinet). Vpředu zleva stojící a též se hihňající: Jenda Švec (basa), Petra Janová (textařka a zpěvačka), Mája Vondrušková (klávesy, zpěv), Adri Jakubcová
(zpěv) a Tom Bartoník (zvuk).

do různých hudebních soutěží, možná i na festivaly…
Jak už víte, náš spolek i nadále okrajově podporuje činnost dalších hudebních sdružení.
Kapele Merenda se v letošním roce velmi
dařilo. Absolvovala rekordních celkem 25 vystoupení v tradičních lokalitách: Benešův mlýn
v Táboře a Holešovna v Chýnově, anebo v táborských restauracích: Škochův dům, Nový
ráj či Sokolská plovárna. Komorní orchestr
Bolech Města Tábora, kde hraji v kontrabasové

sekci, měl své stěžejní vystoupení též v rámci
festivalu Táborská setkání 2017. Prezentace
Novosvětské symfonie od Antonína Dvořáka
byla splněným krásným snem celého orchestru. Jedná se totiž o dílo velmi náročné a v novodobé historii Bolechu (od roku 2008) se nedá
co do obtížnosti srovnat s žádným předchozím
projektem. Věřím, že jsme Mistra Dvořáka moc
neošidili a dílo jsme odehráli v přiměřené kvalitě. Publikum, které opět zaplnilo téměř celé
Žižkovo náměstí (odhad: 4 000 návštěvníků),
za to poděkovalo formou „standing ovation“,
což bylo velmi milé a dojemné. Díky patří především dirigentovi Jiřímu Sychovi.
K letošním Vánocům Bolech připravuje 2
koncerty. Předvede již tradičně Českou mši vánoční „HEJ, MISTŘE!“ Jakuba Jana Ryby pro
sóla, smíšený sbor, varhany a orchestr. Dále
uslyšíte árie z Prodané nevěsty Bedřicha Smetany pod vedením dirigenta Vladimíra Elnera.
Zazpívají sólistky opery Jihočeského divadla
Zuzana Benešová, Karolína Berková, sólisté
opery Národního divadla Václav Lemberk, Pavel Švinger a pěvecké sbory z Táborska. Koncerty se konají: v Sokolovně v Plané nad Lužnicí dne 17. 12. 2017 a v Divadle Oskara Nedbala
v Táboře dne 22. 12. 2017.
Spolek podporují různí sponzoři, počínaje
obcemi Meziříčí (starosta pan Karel Černý)
a Dražice (starosta pan Stanislav Flígr), přes
soukromé osoby až po komerční společnosti.
Všem podporovatelům upřímně děkuji za jejich pomoc a dobrou vůli.
Hezké Vánoce a vše dobré v roce 2018
přeje Petr Vobora 

Podzim leteckých modelářů
Dražičtí mládežničtí modeláři se v říjnu tradičně vydali na Mistrovství republiky mládeže,
které se letos konalo v Boroticích na Moravě.
Dražický klub reprezentovalo na MČR celkem
7 závodníků, kteří se v kategorii házedel rozprostřeli do všech třech věkových kategoriích.
V kategorii mladších žáků zvítězil Tomáš Král
a na 5. místě skončil při své premiérové účasti na MČR Zdeněk Čítek. V kategorii starších
žáků obsadil 2. místo Kamil Čítek, když na vítěze ztratil pouhou sekundu. Ondřeji Královi
se nepodařilo obhájit loňskou bronzovou medaili a obsadil 4. příčku. Posledním dražickým
zástupcem mezi staršími žáky byl Lukáš Halaš,
který dokončil závod na 5. místě. V kategorii
juniorů skončili oba dražičtí zástupci v elitní čtyřce. Tomáš Bartoník si svým osobním
rekordem zajistil stříbrnou medaili a Rudolf
Pokračování na str. 8
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Nohejbal

Pokračování ze str. 7

Moravčík se v posledním kole propadl z bronzové příčky na nepopulární bramborovou.
Dne 15. října se Jaroslav Malenický zúčastnil MČR v kategorii F1B. Díky dobrým
povětrnostním podmínkám se do závěrečného rozletu kvalifikovalo celkem 8 závodníků
včetně našeho jediného zástupce. Ten v rozletu
předčil všechny své soupeře a obhájil tak titul
mistra České republiky v kategorii F1B, což se
nepovedlo nikomu za posledních 10 let. Kromě národních soutěží, se Jaroslav Malenický
zúčastnil i tří soutěží seriálu Světového poháru. V rámci nich se mu nejvíce dařilo ve švýcarském Thunu, kde skončil v konkurenci 68
závodníků na 10. místě. V příštím roce se dražický klub kromě pořádání Krajského přeboru
Jihočeského kraje a několika regionálních soutěží, ujal i pořadatelství Mistrovství České republiky mládeže, které se tak bude v roce 2018
konat na letišti Všechov.
Vít Krátký 

Masopust
Jménem NOM Dražice bych rád všechny
pozval na masopustní průvod, kterým společně oslavíme konec zimy. Průvod se bude konat
v sobotu 17. 2. 2018. Sraz je plánován v 10:00
na parkovišti před kulturním domem. Chtěl
bych poprosit i starší generace o účast, protože dnešní mládež má spoustu jiných aktivit
a jejich laxní přístup tradice moc nepodporuje.
Určitě společně prožijeme příjemný den a završíme ho pohoštěním. Den poté, 18. 2. 2018,
budeme pořádat od 14:00 již tradiční, dětský karneval na sále kulturního domu. Tímto
zvu všechny rodiče s dětmi. Děti si zařádí při
tancování i soutěžení a to samé bude připraveno i pro rodiče. Celá naše organizace se těší
na společné setkání.
Michal Pavlík 

Nejzkušenější dražický
tenista oslavil výhrou!

Turnaj v Březnici
Na sobotu 29. července nás Méďa přihlásil
na turnaj do Březnice. Jel jsem ještě já a Honza
Veselý. Na místě na nás čekala dvě překvapení. Za prvé jsme hráli v krásném areálu českého tenisového reprezentanta Jiřího Veselého
a za druhé jsme zjistili, že jsme mezi samými
profíky! Byli tam jen registrovaní hráči z krajských soutěží, z 2. ligy a dokonce i extraligy!!! Sjelo se 15 družstev a ta byla rozdělena
do třech skupin po pěti. Z každé skupiny postupovali první tři do vyřazovacích bojů. První
zápas jsme hráli proti Rakovicím a k našemu
překvapení jsme vyhráli 2:0. Ve druhém zápase
jsme hráli proti druholigovému Milínu. Zápas
byl velmi vypjatý a díky chybám soupeře skončil remízou 1:1 (10:9, 9:10). O to, kdo bude pískat další zápas, jsme si střihli a vyhráli. Po dvou
zápasech jsme měli tři body a začínali snít
o senzačním postupu. Jenže hned další zápas
nás rozstřílel extraligový Kalas 2:0. V posledním zápase jsme potřebovali uhrát k postupu
aspoň bod. Bohužel Dobříš nás dvakrát porazila 10:8 a odsunula nás na nepostupové čtvrté
místo. I tak si myslím, že jsme ostudu našemu
nohejbalu neudělali!

Turnaj v Dražicích
V sobotu 2. září jsme za podpory obce Dražice uspořádali ve sportovním areálu turnaj
trojic. Kvůli velmi špatnému pátečnímu počasí
a ne moc dobré předpovědi na sobotu se z původně deseti přihlášených týmů dostavilo pouze šest. V sobotu se ale počasí umoudřilo, a tak
se mohlo hrát! Hrálo se systémem každý s každým a první čtyři postoupili do playoff. Ve skupině jsme prohráli pouze s Planou a obsadili
druhé místo. V playoff vítěz skupiny Planá porazila Roudnou a postoupila do finále. My jsme
v semifinále hráli s Radkovem. Kluci se nás
nezalekli a první set jasně vyhráli. Po prohraném prvním setu jsme zamíchali se sestavou
a další dva sety patřily nám. Byli jsme ve finále.
Tam jsme k našemu překvapení s přehledem
porazili favorizovanou Planou a získali první
místo! V boji o bronz Radkov porazil Roudnou
a skončil na krásném třetím místě. Za Dražice
hráli J. Samec, V. Kuchár, L. Zahajský a M. Vlček. Závěrem bych chtěl poděkovat všem, co mi
pomohli s organizací a za sponzorské dary. Byli
to: Obec Dražice, Jirka Novotný, Milan Cipra,
Jirka Samec, Vladimír Kuchár, Roman Vačlena,
ZAS Dražice a naši tenisté. Honza Samec 

Fotbal muži „A“
Den po svých narozeninách pan Vladimír
Kuchár za zvuků řízné dechovky vyhrávající
z obecního rozhlasu doběhnul několik zdánlivě ztracených míčů... Ale to nebylo vše! Svým
forhendem zahanboval soupeře po celé tři sety,
aby nakonec vydřel vítězství i za snížené viditelnosti v tie-breaku. Vláďo vše nej- a ať ti to
ještě dlouho hraje...
František Kotšmíd 
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Po ročním působení v nižší krajské soutěži se Dražice opět vrátily mezi krajskou elitu,
kam již nepřetržitě 15 let bezesporu patří.
Do nové sezony naše mužstvo vede nový realizační tým v čele s trenérskou dvojicí Marian Horka a Vlastimil Stuchlík. Co se týká
hráčského kádru, tak zůstal prakticky stejný
bez výrazných příchodů nových hráčů. Právě
velmi úzký hráčský kádr byl naším největším
problémem během podzimní části soutěže.
Jen v pár utkáních měli trenéři k dispozici

kompletní hráčský kádr a nemohli vždy vinou
zranění nebo pracovního vytížení nasadit nejsilnější složení mužstva. Velmi důležité se pro
celkový bodový zisk našeho mužstva ukázal
návrat Lukáše Stuchlíka, který potvrdil svůj
dřívější střelecký apetit. Naše celkové podzimní umístění v klidném středu tabulky můžeme hodnotit velmi pozitivně a poděkovat
všem členům realizačního a hráčského kádru
za předvedené výkony.
Miloš Veselý 

www.obecdrazice.cz
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Rozhodla zkušenost!
Na 7. ročník tenisového turnaje o putovní
pohár starosty obce Dražice dorazilo v sobotu
9.září 2017 tentokrát 12 účastníků. Hráči byli
rozlosováni do 6 párů, které bojovaly každý
s každým. Rozlosování dopadlo tentokrát spravedlivě, takže dosažené výsledky byly velmi vyrovnané a nikdo neodešel bez výhry. Papíroví
favorité (podle vylosování) vyhořeli a naopak
překvapili zkušení. Hlavním sponzorem turnaje byla obec Dražice, dalšími Hanka a Petr
Hervířovi a společnost Sakutus, takže o ceny
a občerstvení bylo dostatečně postaráno. Dočkali jsme se i několika překvapení: Bohouše
Fajtla tentokrát v kategorii „hod raketou“ lehce
smazal Kamil Maroušek. Největším měkotou
turnaje se stal Vlasta Stuchlík, který tentokrát
nepodal vůbec žádný protest (asi tušil, že v sobotu ještě není všem katastrofám konec). Naopak se Vlasta výrazně prosadil v kategoriích
„vítězné výkřiky“ a „looser výkřiky“, které obě

bezpečně ovládl. Zaznamenali jsme jen jediný
nesportovní výsledek, kterým se nemohou
chlubit pánové Luboš Kolář a Ondřej Malát,
což ještě vyšperkoval Luboš, který závěrečnou
otázkou „Kolik to bylo?“ jednoznačně získal
primát v kategorii „provokatér“. Největším
zklamáním turnaje byl výkon dvojice Petr
Chytil – Radek Koloušek a naopak největším

Volejbalový turnaj žen 23. 9. 2017

Volejbalový turnaj v Dražicích se uskutečnil
v letošním roce v pořadatelské režii starších
žen pod záštitou obce Dražice. Za mlhavého
podzimního dopoledne se v našem sportovním
areále sešlo 7 ženských týmů. Dva týmy přijely
z Týna nad Vltavou, dva z Bechyně, dva týmy
postavily starší ženy Dražic („Švestky“ hrající v modrém a „Maliny“ hrající v červeném)
a jeden mladší dražické ženy („Kecky“ hrající
v růžovém). Už jen při pohledu na výšku některých hráček bylo jasné, že tentokrát to nebude žádná legrace. S myšlenkou „nepřátel se
nelekejme, na množství nehleďme“ (oba týmy
starších žen hrály pouze v pěti), jsme se pustily
do urputných bojů, které se rozehrály na dvou
hřištích, antukovém a tartanovém. Tartanový
povrch byl hlavně dopoledne velice zrádný,

takže nebyla nouze o různé piruety a výkruty,
o to radostnější bylo zjištění na konci turnaje,
že jsme všechny přežily ve zdraví. Nakonec se
ukázalo i sluníčko, takže jsme si všichni užili
skvělý den i s večerní volnou zábavou. Dražické
starší ženy obsadily čtvrté a sedmé místo (asi
jsme se přece jen trošku zalekly), mladší ženy
obsadily skvělé druhé místo za prvním týmem
„Lamy“ z Týna nad Vltavou, které nás všechny převálcovaly svou přesnou hrou. Poděkování patří Jarce Salabové a Ivetce Stuchlíkové
za práci při organizaci turnaje, rozhodčímu
Jardovi Stuchlíkovi za nekompromisní verdikty a všem sponzorům za jejich finanční a materiální pomoc (Obec Dražice, Sakutus s.r.o.,
TJ Dražice, Martin Pavlát, Roman Vačlena, Jan
Pavlík, Vlastimil Stuchlík).
Jarka Slabá 

překvapením výkon celkových vítězů. Klidný
a konstantně dobrý výkon i trochu štěstíčka
přineslo celkové vavříny dvojici Honza Radosta (starší) – Karel Svačina, kteří byli na závěr
odměněni panem starostou a stali se držiteli
putovního poháru zase na další rok. Pánové,
štítky jsou na Vás!
František Kotšmíd 

Volejbal ženy II.
Říká se do třetice všeho dobrého, a tak jsme
již potřetí dosáhly druhého místa, tentokrát
na podzimním turnaji v Dražicích. Těšilo nás,
že se nám daří a udržujeme si vysokou laťku.
Zároveň věříme, že to není jen o výhrách a prohrách. Především se ukázalo, že jde hlavně
o kolektiv a to, zdali chci a mohu tomuto sportu
něco obětovat. Je to o našich prioritách, o tom,
jestli si v dnešní už tak vytížené době najdeme
čas se alespoň jednou týdně sejít. Je nás dost,
přesto je někdy obtížné najít společnou řeč
a na něčem se domluvit. Naštěstí se nám to stále nějakým způsobem daří. Jsem opravdu ráda,
že se k nám vracejí holky i přes veškeré životní
události a opět se zapojují do našeho kolektivu.
No a co zima? S holkami jsme se rozhodly, že
přes zimní sezónu využijeme pozvání od volejbalistů z Opařan. Hrají opravdu dobře a my bychom se chtěly ještě více zdokonalovat a užívat
si hru. Současně také doplňujeme volejbalové
družstvo žen pod vedením Ivety Stuchlíkové.
Jana Maroušková a Denisa Nováková 

Tradičně, jako každý rok, se chystá kontrola chování všech ratolestí. Jistě jsou hodná,
ale pár řádek v naší knize hříchů opět přibylo a to nesmíme přehlížeti.
Výprava Mikuláše, čertů a andělů přijde v úterý 5. 12. 2017.
Objednávky a hříchy vašich dítek prosím odesílejte na e-mail: nomdrazice@seznam.cz

www.obecdrazice.cz
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Stolní tenis

Vítání občánků

Stolní tenis má v Dražicích své hluboké kořeny. O tom se mohli mnozí z vás přesvědčit
na akci setkání s historií. Naše parta stolních
tenistů se snaží tento sport zachovat a úspěšně rozvíjet. Loňská sezóna přinesla opět velké
souboje a mezi jednotlivými mužstvy to pěkně jiskřilo. Konečné umístění nebylo pro oba
týmy nikterak lichotivé. Oba se totiž umístily
ve středu tabulky. Je třeba si vzít ponaučení
a odstranit chyby.
Nejlepší hráči z obou družstev byli: Šrůma,
Vlček, Cibulka a Havlíček. Letošní sezóna je
v plném proudu, a po pěti zápasech se naše pozice vylepšuje.
Slavnostní vítání nových občánků v naší
obci se uskutečnilo v sobotu 7. října 2017
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Po krátkém kulturním vystoupení dětí ze
základní školy přivítal nové občánky a jejich
rodiče pan starosta Stanislav Flígr a členky

SPOZ. Po úvodním projevu se rodiče podepsali
do kroniky Sboru pro občanské záležitosti
a převzali si dárkové balíčky a květiny.
Závěrečné fotografování slavnostní vítání
ukončilo.
Za SPOZ Jarka Salabová 

MAS Krajina srdce

Hlavní pořadatelé soutěže

17. listopad patří tradičně memoriálu
Lubomíra Běhouna a Oldřicha Janíčka.
Tohoto turnaje se účastní pouze pozvaní registrovaní hráči. Letošního ročníku se zúčastnilo
31 hráčů.
Pořadí dvouher:
1. místo obsadil Hložek Tomáš,
2. místo obsadil Dobiáš Ladislav, který byl nejmladším účastníkem turnaje,
3. místo obsadil Pražák Arnošt, který byl nejstarším účastníkem turnaje.
Všichni tito vítězové jsou kmenovými hráči
Soběslavi.
Pořadí čtyřher:
1. místo: Hložek Tomáš - Dobiáš Ladislav
2. místo: Pražák Arnošt - Šmahlík Libor
3. místo: Děd Lukáš - Kovařík Tomáš
Tímto děkujeme starostovi obce Dražice
a firmě Comett plus s.r.o. a všem sponzorům,
kteří se na této akci podílejí.
Závěrem mi dovolte, abychom vás pozvali
na vánoční turnaj, který se koná 25. prosince
v kulturním domě. Sportu zdar a stolnímu tenisu zvlášť.
Jiří Šerý 

Stupně vítězů ve dvouhře
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1. Program rozvoje venkova (PRV),
2. Integrovaný regionální operační program
(IROP)
3. Operační program zaměstnanost (OPZ)
Z PRV budou podporovaní zemědělští podnikatelé, výrobci potravin, nezemědělští podnikatelé nebo obce.
Z IROP a OPZ zařízení péče o děti, školy, neziskovky, církve, obce, příspěvkové organizace,
OSVČ a poskytovatelé sociálních služeb.
Podporovaná témata a příklad (co může
zajímat obce):
Program rozvoje venkova (PRV) - Lesní
infrastruktura, její rekonstrukce a výstavba
(podpora 90 %) – např. cesty, mostky, propustky, lávky,..
Integrovaný regionální operační program (IROP)
• Podpora celoživotního vzdělávání (podpora
95%) - např. vytvoření učeben vhodných pro
celoživotní vzdělávání dospělých (podobně
jako v předchozím odstavci), zájmové a neformální vzdělávání mládeže, zařízení péče
o děti do 3 let mimo základní školy. Učebny
můžeme nahradit slovem klubovny, či dílny:
dílny výuky řemesel. Nákup objektů, zařízení a vybavení, stavební úpravy
• Investice do sociálních služeb (podpora
95 %) - např. nákup objektů, zařízení a vybavení, stavební úpravy, dopravní prostředky
pro terénní služby. Sociální služby musí provozovat organizace, která má na to oprávnění. Dá se zde zřídit pobočka stávající organizace.
Operační program zaměstnanost (OPZ)
• Podpora rodin (podpora 85 %) - např. příměstské tábory, dětské skupiny, zařízení

péče o děti (kluby), společná doprava dětí
do školy a ze školy
• Poskytování sociálních služeb a poradenství
(podpora 85%) - např. odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně terapeutické dílny, osobní asistence, odlehčovací služby
• Sociální podnik (podpora 85 %) - např. vznik
a rozvoj podnikatelských aktivit se zapojením těchto cílových skupin (např. osoby
dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané,
osoby se zdrav. postižením, osoby v/nebo
po výkonu trestu, osoby pečující o malé děti,
neaktivní osoby, uchazeči o zaměstnání 50
a více let, lidé mladší 30 let, osoby vracející
se na trh z mateřské nebo rodičovské dovolené, osoby pečující o jiné závislé osoby). Podnik vytváří zisk, jehož část je zpětně do něj
investována.
Předpokládaný příjem žádostí o dotaci je
plánován na leden – březen 2018. Neváhejte
s přípravou projektu! Pokud je k projektu potřeba stavební povolení, doporučujeme ho vyřídit co nejdříve.
Případné projekty neváhejte konzultovat
na emailu: maskrajinasrdce@seznam.cz, nebo
na tel.: +420 775 317 001 (PRV) nebo Zdeněk
Černý, tel.: 775 317 559, e-mail tentýž, programy IROP a OPZ. Můžete nás také navštívit

osobně v naší kanceláři.
Adresa: MAS Krajina srdce, z.s.
Vančurova 1946, 390 01 Tábor
Otevírací doba kanceláře:
Po–Pá 7.00 – 15.00 hodin
Po dohodě i mimo otevírací dobu!
Se Z. Černým nutno domluvit předem,
v kanceláři bývá nepravidelně.
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Senioři se bavili s Babouky
V naší obci, která má více než 800 obyvatel
žije téměř čtvrtina seniorů. Nejstarší občanka,
paní Miluška Samcová, letos oslavila 94. narozeniny a nejstarší muž, pan Silvestr Haumer,
oslaví 90. narozeniny v prosinci. Tento rok
jsme popřáli 41 jubilantům u příležitosti jejich
kulatých či půlkulatých narozenin, z toho 20
seniorů dovršilo 80 a více roků. Tři jubilanty
jsme navštívili v jejich současném místě pobytu v Bechyni a ve Stádlci. Většina setkání
probíhala v pohodě při společném vzpomínání
a povídání o životě kolem nás.
I letos se uskutečnilo 20. října v Kulturním
domě v Dražicích Setkání důchodců s Babouky.
Potěšila nás účast nejen dražických seniorů,
ale i jejich vrstevníků z Meziříčí, Drhovic, Balkovy Lhoty, Radkova, Paseky a Svrabova. Příjemnou atmosféru hned v úvodu navodily děti
z mateřské a základní školy. Svým milým, velice hezkým, nápaditým vystoupením vyvolaly
na tvářích babiček a dědečků úsměvy, mnohde
i dojemné slzičky.
Více než sto přítomných seniorů se pak společně bavilo, panovala dobrá nálada, mnozí
zpívali i tančili při písničkách jihočeské kapely
Babouci. Možná zapomněli i na své neduhy, bolavá kolena a trápení. Ke spokojenosti přispěl
i úžasný raut připravený vedoucím restaurace
Janem Samcem. Vkusně vyzdobené stoly plné
rozmanitých pochoutek lahodily nejen oku,
ale uspokojily i různé chutě mlsných jazýčků.
Sladké pohoštění obstarala Iveta Stuchlíková.

K nahlédnutí byla připravena malá výstavka
fotografií. Přítomní poznávali sebe i své známé
a mohli zavzpomínat na proměny v naší obci.
Poděkování, pochvala a slova uznání patří
nejen členkám SPOZ, ale i Jarce Slabé a Blance Čítkové, které nám vždy vycházejí vstříc
a ochotně pomáhají.
V neposlední řadě patří poděkování našemu
panu starostovi Stanislavu Flígrovi, který naši
činnost se zájmem sleduje a podporuje. Z jeho
účasti, přátelského posezení a popovídání měli
senioři velkou radost.
Děkujeme panu Martinu Pavlátovi, který
stejně jako vloni zajistil autobusovou dopra-

vu přespolních důchodců. Vzhledem k tomu,
že za tuto službu nepřijal žádné finanční prostředky od obce, patří mu dvojnásobný dík.
Děkujeme také Táně Veselovské a Elišce Cupákové za pomoc při zvládnutí této akce. Dík si
zaslouží i Radka Rypáčková, která vždy ochotně a profesionálně zdokumentuje společenské
akce na svých fotografiích.
Příprava tohoto setkání byla náročná a nakonec všechno dobře dopadlo. Bylo to krásné
setkání a na další se těší členky sboru Jaroslava Mičíková, Hana Dvořáková, Marie Pavlíková, Renata Samcová, Jana Voštová a Jarka
Salabová.
Za SPOZ J. Mičíková 

Chovatel křepelek – Josef Slanina
Velmi skromně působí pan Josef Slanina
a přitom je to mistr. Ve svém oboru nemá v poslední době konkurenci. Již 18 let se věnuje
chovu křepelek japonských. Dnes má přibližně
60 křepelek a to jeho koníček začal jednou křepelkou teda vlastně rybou. K chovu křepelek ho
totiž přivedl kamarád, když spolu byli rybařit.
Pan Slanina nás zavedl do sklepa rodinného
domu, kde chová křepelky v klecích na roštech,
kvůli čistotě vajíček. Sám si je líhne a šlechtí.
Kvůli správnému křížení si nechává dovážet
křepelky například z Maďarska. Naše povídání doprovázelo neustálé klování drobných
zobáčků a štěbetání malých křepelek. V každé kleci jsou čtyři slepičky a jeden kohoutek.
Péče o křepelky zaměstnává celou rodinu. Každé ráno, před odchodem do práce, se musí
křepelkám nasypat speciální směs krmení pro
nosnice. V průběhu roku ho pan Slanina doplňuje přírodními vitamíny z bylinek, které sbírá
a suší. Během dne se o opeřence stará babička.
Doplňuje jim krmení a hlavně vodu v napáječkách. Nezapomene si s křepelkami popovídat
a někdy jim i zpívá. Večer přichází na řadu uklí-
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zení, které trvá přibližně hodinu. Končí se přípravou na ranní krmení.
Každý měsíc se líhne panu Slaninovi v průměru 200 křepelek.
Před výstavou, plánuje líhnutí, aby v termínu konání výstavy měl připravené křepelky
ve správném věku. Do věku 3. týdnů je musí
okroužkovat a postupně z malých křepelek vybírá nejlepší jedince, které poté předvede v plné
kráse na výstavě. Křepelky vystavuje na místních všeobecných výstavách i na mezinárodní

celostátní výstavě chovatelů v Lysé nad Labem.
Křepelky soutěží buď jednotlivě, nebo v kolekci. Hodnotitelé sledují zobáček, oko, hlavu,
barvu, letky, běhy a celkovou stavbu těla. Pan
Slanina dosáhl nejlepšího výsledku 99 bodů
z maximálně možných 100 bodů. V letošním
roce se stal mistrem Vysočiny 2017 na krajské
soutěžní výstavě v Bohdalově. Na mou otázku,
zda má nějaký pohár se pouze pousmál a pozval nás do kuchyně, kde se na stole blyštily
cenné trofeje.
Křepelky chová i pro užitek. Slepičky pro
vajíčka a kohoutky na maso. Z jedné křepelky
je přibližně 15dkg masa. Kohoutky prodává
pan Slanina po deseti kusech. Nejlepší jsou
pečení s nádivkou nebo grilovaní na ohni. Ze
slepiček se připravuje výborný vývar. Maso
a vajíčka jsou díky svým nutričním hodnotám
velmi kvalitní a dietní potravinou. Pokud byste
měli o produkty domácího chovu pana Slaniny
zájem, můžete ho kontaktovat na telefonním
čísle 603 288 486. Děkujeme za mile strávené
odpoledne a přejeme mnoho chovatelských
úspěchů!
Eliška Pospíšilová 
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prosinec 2017

I MY, o.p.s
Obecně prospěšná společnost I MY, o.p.s.
pomáhá od roku 2000 dětem s postižením a jejich rodinám v celém Jihočeském kraji. Hlavní
náplní je terénní služba „raná péče“ v jihočeském regionu a vícedenní pobyty pro rodiny.
Služba raná péče je poskytována zdarma,
pro rodiny dětí od narození do sedmi let věku
s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením, autismem nebo opožděným vývojem.
Její charakter je terénní: poradkyně na konzultace dojíždí do rodiny, kde se dítě cítí bezpečně a není tak vystavováno zbytečnému stresu.
Četnost konzultací je dohodnuta s rodiči, zpravidla jednou za 4 až 6 týdnů. Poradkyně rané
péče jsou odborníci, kteří se neustále vzděláva-

jí v mnoha oborech, aby byly pro Vaši rodinu
platnou oporou a pomocí.
Raná péče nabízí:
• provázení rodiny, aktivní naslouchání
• pedagogické, psychologické a sociálně právní poradenství
• praktické návody k činnostem a hrám, které
rozvíjejí dovednosti dítěte
• podporu komunikace dítěte s rodiči
• půjčování vhodných pomůcek a hraček pro
děti
• půjčování literatury pro rodiče
Bližší informace naleznete na webových

stránkách www.imy-sdruzeni.cz.

Vážený pane starosto,
dovolte mi, abych poděkoval, Vám jako
představiteli obce a členkám Sboru pro občanské záležitosti p. Mičíkové a p. Samcové, za blahopřání a předání daru od obce
při mém životním jubileu. Jsem občanem
obce pouze několik let a byl jsem překvapen
a zároveň potěšen přístupem k mé osobě.
Předejte prosím, výše uvedeným mé poděkování.
Schworm Pavel Dražice

Těší nás uznání naší práce.
Děkujeme SPOZ

Plánované kulturní
a společenské akce
1. 12. 2017
6. setkání s historií

KD od 17:00

3. 12. 2017
náves od 16:30
Adventní jarmark
s rozsvícením vánočního stromu
13. 12. 2017
Česko zpívá koledy

náves od 18:00

21.12.2017
KD od 17:00
Vánoční besídka ZŠ a MŠ Dražice
22. 12. 2017
náves od 16:00
Zpívání u stromečku – „MexWave“
23. 12. 2017
náves od 16:00
Zpívání u stromečku – „Ráček“ LŠU
Sezimovo Ústí

Sbor pro občanské záležitosti
NARODILI SE
Markéta Svatková, čp. 200
Eliška Hořejší, čp. 102
Eliška Trucová, čp. 231
Filip Zigler, čp. 260
Miminkům přejeme
do života jen to nejlepší.
JUBILANTI
(červenec – prosinec)
Marie Marková, čp. 91
Svatomír Novotný, čp. 42
Jarmila Samcová, čp. 1
František Komínek, čp. 219
Václav Klicman, čp. 5

Bohuslav Pekárek, čp. 68
Marie Haumerová, čp. 94
Jarmila Novotná, čp. 42
Zdeňka Machulková, čp. 260
Marie Chvalová, čp. 27
Jaroslava Komínková, čp. 219
Miroslav Machulka, čp. 260
Vladimír Kuchár, čp. 111
Pavel Schworm, č.e. 209
Zdeněk Chval, čp. 2
Hana Samcová, čp. 85
Zdenka Turecká, čp. 133
Vilém Šetek, čp. 148
Miloslav Samec, čp. 55
Věra Bendová, čp. 86

Libuše Miksová, čp. 206
Silvestr Haumer, čp. 94
Všem jubilantům přejeme
do dalších let pevné zdraví,
mnoho spokojenosti
a osobní pohody.
ZEMŘELI
Josef Vršek, čp. 89
Marie Fajtlová, čp. 260
Marie Šerá, čp. 67
Ludmila Rezková, čp. 190
Vlasta Počtová, čp. 120
Jaroslav Svatek, čp. 260
Čest jejich památce!

Vydává se 3krát ročně. Dražický občasník vydává obec Dražice; Dražice č. p. 166, 391 31 Dražice,
IČ: 00252239, DIČ: CZ00252239, Registrační číslo: MK ČR E 13153
Redakční rada: šéfredaktor: Lubomír Smažík, členové rady: Stanislav Flígr, Ivan Šimák, Eliška
Pospíšilová, Aleš Melich, Blanka Čítková
Žádáme přispěvatele, aby své příspěvky zasílali nově na e-mail: obcasnik@obecdrazice.cz.
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24. 12. 2017
kostel od 14:30
Mše svatá – Vigilie s dětmi
24. 12. 2017
náves od 16:00
Zpívání u stromečku
– „Dražičtí komedianti“
25. 12. 2017
Mše svatá

kostel od 8:30

25. 12. 2017
KD od 8:30
Vánoční turnaj ve stolním tenise
26. 12. 2017
Mše svatá

kostel od 8:30

1. 1. 2018
Mše svatá

kostel od 8:30

6. 1. 2018
obec od 9:00
Novoroční putování s blahopřáním
20. 1. 2018
Hasičský ples

KD od 20:00

17. 2. 2018
Masopustní průvod

obec od 10:00

18. 2. 2018
Dětský karneval

KD od 14:00

23. 2. 2018
Sportovní ples

KD od 19:00

www.obecdrazice.cz

